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Nyhedsbrev nr. 14 januar2016 

Boring Kirkebakke som den tier i nutiden kan ses i 
landskabet pa en sommerdag 

Kirken menes nedlagt under sognepraest Peder Lauridsen, der dode i 1566, 
men allerede i 1548 omtales den som "den ode kirke ved Navlhale" - det 
senere Rask Molle. 11661 huskede man det dog sadan, at sognet forst blev 
nedlagt i sognepraest Peder Jensen Borups tid mellem 1566 og 1603. Sognet 
blev delt mellem Hvirring og Hornborg sogne. Vi ma regne med, at sten og 
tommer i rigt mal er blevet anvendt af gardene i omradet, og vi ved, at sten er 
brugt til reparation af Hvirring kirke ca. 1589. 

Husk vores generalforsamling torsdag 4. febmar 2016 kl. 19.00. 

Efterfolgende byder vi p i foredrag cm tiden i vort omrSde under besaettelsen. 
Foredragsholderen er ogsi lokal og kendt for som god formidler med stor viden. 

VI har faet Christian Zouaoui her fra Rask M0lle til at fortaelle. 
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Boriiigholm 

Fund i og omkring Boringholm 
Som I jo nok har opdaget, laegger forsiden op til at fortaelle om Boring. 

Lokalhistorisk Arkiv i Hvirring Sogn har en 
levende historie at 0se af. Denne gang gar vi 
sa lidt laengere tilbage og 
ser pa de interessante 
fund, der i 
Boringomradet er hentet 
op af jorden. 

Mest kendt for sine mange fine fund er Boringholm med 
de udgravninger, Nationalmuseet har foretaget og 
beskrevet i den flotte bog, der her er vist et billede af. 
Bogen kan pa det varmeste anbefales. Boringholms 
"levetid" kan opgores til at ligge mellem arene ca. 1368 
-1406 . 

Brian Kristensen ~ detektorsoger efter oldsager 
Nu vil sa give "ordet" til den mand, der har beriget vor lokale historiske arv 

med store betydningsfulde fund pa markerne omkring 
Boring Kirkebakke. Det drejer sig om laerer Brian 
Kristensen fra Glud, der ses pa naervaerende billede. 
Brian bruger metaldetektor i sin S0gen efter 
oldtidsskatte - det er der efterhanden mange, der gor, 
men fa med sa store og flotte resultater som dem, 
Brian kan praestere. Blot at kalde Brian Kristensen for 
en amat0rarkaeolog er da ogsa noget af en tilsnigelse, 
da hans generalieblad viser, at han i 6 ar har studeret 
arkaeologi pa Moesgard i Arhus, inden han af 
beskasftigelsesmaessige grunde valgte at blive laerer i 

stedet for. 

Montfund i og omkring Boring Kirkebakke 
Brian gor gaeldende, at Boring Kirkehoj kan antages at have vaeret en meget 
anseelig oldtidshoj. Det vil saledes vaere et opiagt sted at sted at lede efter 
monter, smykker og knapper - altsa tabte genstande, der naturligvis 
forekommer pa steder med st0rre menneskelig aktivitet. 
Brian fortaeller: 

Det viste sig ogsa ret hurtigt at vaere tilfaeldet omkring Boring Kirkebakke. Der 
dukkede snart nogle af de sakaldte borgerkrigsm0nter op - det er S0lvm0nter 
med et ringe S0lvindhold fra den urolige periode i Danmark mellem 1241 og 
1375. M0nterne la ret taet pa kirketomten og kunne stamme fra tiden for 
kirkens nedrivning. /Eldste m0nt var en sakaldt penning praeget i Viborg 
under Valdemar Sejr 1202 - 1241, og man kan sagtens forestille sig, at den 
stammer fra kirkens tidligste tid. 
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Bronzealderfund 
Pa en af mine ture med detektoren - fortaeller Brian Kristensen - gik det lidt 
slojt med at finde noget. I stedet gik jeg sa en tur ud over en naerliggende 

mark med en forhojning, der kunne tyde pa, at der her 
var en overplojet gravhoj. Heldet var med mig - for det 
forte til mit livs hidtil storste fund. Forst fandt jeg et 
stykke af et bronzesvaerd - et sakaldt Grebtungesvaerd 
- og inden for en halv time fandt jeg yderligere 2 andre 
stumper af samme svaerd. Senere igen fik jeg sa ogsa 
fat i den sidste stump, sa svaerdet som helhed kan 
fremsta korrekt. Ploven ma have ramt svaerdet og 
derved delt det i 4 stykker, idet alle stumperne fortsat la 
meget taet pa hinanden. 
Svaerdet er fra aeldre bronzealder fra en periode over 
ca. 300 ar fra 1300 - 1000 f. kr. Sandsynligvis er det et 
svaerd, der i hojere grad er beregnet til ceremoniel brug 
end til at blive brugt som kampvaben. 
Fundet af det flotte bronzealdersvaerd blev et startskud 
til en lang serie 

af fine fund i og omkring den 
overplojede gravhoj. Senere dukkede 
rester af flere andre svaerd op samt et 
utroligt smukt guldsmykke, som ses pa 
billedet herover. Med fundne af de 
mange fornemme svaerd samt fundet af 
guldsmykket, er der meget, der tyder 
pa, at Boring i bronzealderen har vaeret rammen om en hovdingeslaegt -
almindelige folk var ikke sa rige. 

En tidligere landsby syd for Boring Kirkehoj 
Baseret pa de mange fund syd for kirkebakken er det ret sikkert, at der har 
ligget en tidligere bebyggelse - maske en 
landsby fra germansk jernalder ca. 375 - 775. 
Fundene her har primaert vaeret fibler, som er 
en slags dragtnale, der vel bedst svarer til vor 
tids brocher. De er saledes ikke saerligt store, 
men kan vaere forgyldte. Billedet herover viser 
en naebformet fibel fra aeldre germansk 
jernalder. Fibelen her har tidligere vaeret forgyldt. 
Bebyggelsen her er maske fortsat op i vikingetiden, hvorfra der nemlig ogsa 
er en laengere raekke af fund. Det vil dog kraeve en egentlig arkaeologisk 
udgravning, hvis vi her skal have endegyldige svar pa om der var en 
kontinuerlig bebyggelse over disse perioder. 
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Boring i vikingetiden 
I vikingetiden har der sandsynligvis v^re t 
stor aktivitet i omradet med masser af 
handel. Der er nemlig fundet vaegtlodder, 
montklip og genstande, der kunne tyde pa, 
at de stammede fra solvsmedeaktivitet. I 
henhold til Brian Kristensens egne 
opiysninger, er en af de fineste fund fra 
vikingetiden dette haengesmykke i solv, der 
er lavet i "Terslev-stil". 

Fomyelse af medlemsskab 

Indbetalingskort med nyhedsbrev er udsendt til alle medlemmer 
Du kan betale pa folgende mader 

• Hjemme via din computer 
• Kontant pa generalforsamlingen 
• I din bank eller pa posthuset 

Kontingent for 2016: 50 kr. for enkeltmedlemmer og 75 kr. for husstande. 
Kontingentet skal betales senest pit generalforsamlingen 4. feb. 2016 

Hvirring Sogns Lokalhistoriske Forening 
Adresse: Rask Molle Skole, Skolebakken 1, 8763 Rask Molle 
Abningstider: 1. torsdag i maneden 19-21 

3. torsdag i maneden 1 5 - 1 7 og 1 9 - 2 1 
Der er dog lukket i skoleferierne 

Der er generalforsamling med dagsorden efter lovene 
4. februar 2016 kl. 19.00 i aulasalen pa Rask Molle Skole 

Bagefter er der foredrag om lokale haendeiser under 2. verdenskrig. 

Vi kan spare penge, og du kan fa meddelelser fra os, nar vi har nyt pa 
hjertet. Det kan meget let lade sig gore, nar man bruger e-mail. 

Vi har derfor brug for din E-mailadresse. 

Send mig en mail pa b.h@fibermail.dk 
Du kan ogsS skrive den her og aflevere den til os generalforsamlingen: 
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